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מספר הקורס:

60-819-01
סוג הקורס :שיעור

שנת לימודים :תשע"ג

סמסטר :א+ב

היקף שעות 2 :ש

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:

הקניית ידע בסיסי ומעמיק של אבחון אישיותי על ידי שימוש בכלים השלכתיים

ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
בקורס זה ילמד הרציונל של האבחון הפסיכולוגי באופן כללי ,כמו גם התרומה הספציפית
של הכלים ההשלכתיים לאבחון .ילמדו הכלים ההשלכתיים ,תכונותיהם הפסיכומטריות,
התקיפות והמהימנות שלהם .הקורס עצמו יעקב אחר תהליך האבחון מראשיתו ועד
לאינטגרציה של כל הממצאים לכדי הבנה אישיותית שתכלול בחינה של האספקטים
הקוגניטיביים ,רגשיים ואישיותיים ,כמו גם הבנה של הדינאמיקה של האישיות.
יוקנו מיומנויות של ההעברה והצינון של מבחן הרורשך ,כולל אינטראקציות בוחן נבחן .לאחר
שתושג שליטה בכלי ילמדו עקרונות הפירוש ,והסקת מסקנות מן המבחנים .תלמד
המשמעות התיאורטית והקלינית של מרכיבי ומימדי הרורשך .תיערך אינטגרציה של כל
מרכיבי המבחנים ,כולל התנהגות המאובחן ותגובות הבוחן אליו .התלמידים אמורים לשרטט
תמונה כוללת של מבנה האישיות של הנבדק ואף לבסס אבחנה ואבחנה מבדלת .חלק
אינטגרלי של הקורס הינו כתיבת דוח של הערכת אישיות.
לכל אורך הקורס תלמד הרלבנטיות והשימוש בכלי זה למטרות תכנון הטיפול ,התווית
הטיפול ההולם והערכת יעילות הטיפול.
לבסוף ילמדו עקרונות נתינת המשוב הטיפולי לנבדקים.
מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(
רוב ההרצאות הינן במבנה של הרצאה פרונטלית .שיעורים שבהם נערכת הדגמה של
השימוש ברורשך מלווה בסרט  DVDהמדגים את ההעברה של המבחן.
במחצית השנייה של השנה תלמידים מציגים את המבחנים שהעבירו ונעשה ניתוח שלהם
בכיתה ,כמו ילמדו כתיבת הדוח ומתן משוב טיפולי למאובחן.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
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: חובות הקורס.ג
 אין:דרישות קדם
: מטלות/  דרישות/ חובות
.חובת נוכחות בשיעור
,  אינטגרציה עם כלים אחרים, פירוש, צינון, העברת מבחן הרורשך: אבחונים הכוללים2
.כתיבת דוח מסכם ומתן משוב לנבדק
הציון מורכב מציוני הבוחן שיערך בסוף:( ציון עובר/ מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי
 מציוני הדוחות ומבחן סוף השנה,הסמסטר הראשון

(רשות/ )חובה: ביבליוגרפיה.ד
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